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Gedateerd: 20 maart 2018 

Functienaam: Kampbegeleider 

Activiteit: Kinderkamp Zeeland (voorheen Kindervakantieweek Walcheren) 

Activiteitcode: 430A15001 

Afdeling: Zeeland 

District: Zuidwest 

 

Deze functie maakt onderdeel uit van onderstaande reeks:  

Functienaam: Projectcoördinator 

 Weekcoördinator 

 Coördinator (Teamleider) 

 Kampbegeleider 

 Staflid kookstaf 

 Staflid technische dienst 

 

1 Humanitas 

Al meer dan zeventig jaar staan de vrijwilligers van Humanitas klaar voor mensen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas werd kort na de Tweede Wereldoorlog 

opgericht om op humanistische basis hulp te bieden. Sindsdien hebben we ons steeds weer 

aangepast aan de tijd. De visie van de Kindervakantieweken komt voort uit de Humanitas 

waarden: Gelijkwaardigheid, Verantwoordelijkheid, Zelfbeschikking en Vraaggerichtheid.  

 

2 Kinderkamp Zeeland (https://www.humanitaskinderkamp.nl/)  

Kinderkamp Zeeland bestaat sinds 1981 en is een van de oudste kindervakantieweken van 

Humanitas. Kindervakantieweken vallen bij Humanitas binnen het thema Opgroeien. Het 

kamp wordt organiseert op een apart scoutingterrein nabij het Veerse Meer. De 80 kinderen 

slapen in grote legertenten en zijn gedurende de week bezig met breed uiteenlopende 

sociale activiteiten waaronder sport, spel, expressie, samen ontdekken.  

 

3 Organisatie 

Kinderkamp Zeeland valt als activiteit onder het afdelingsbestuur van de afdeling Zeeland. 

Deze afdeling omvat de gehele provincie Zeeland en behoort samen met 11 afdelingen uit 

Zuid-Holland tot het district Zuidwest. Het kinderkamp bestaat uit totaal 40 vrijwilligers 

verdeeld over 5 teams en een algemene staf. De teams Kookstaf en Technische Dienst 

ondersteunen de teams Jongste Kamp (7- ,8-, 9-jarigen), Middelste Kamp (10-,11- ,12-

jarigen), Oudste Kamp (13-, 14-, 15-jarigen). Het Jongste Kamp (25 kinderen), Middelste 

Kamp (30 kinderen) en Oudste Kamp (25 kinderen) organiseren hun eigen subkamp met 

eigen draaiboek, maar wel passend binnen hetzelfde thema en op dezelfde kamplocatie. 

Gedurende de kampweek is er een weekcoördinator (ALCO) die de vijf teamcoördinatoren 

aanstuurt en verantwoording aflegt aan de projectcoördinator. 

 

4 Doel activiteit 

Kinderkamp Zeeland wordt georganiseerd vanuit de gedachte dat een jaarlijkse vakantie 

helaas niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is. Het doel is om kinderen die nooit op 

vakantie gaan, een onbezorgde vakantieweek te bieden waarin zij samen met andere 

kinderen zorgeloos volop kunnen genieten. De vakantieweken worden begeleid door 

geschoolde enthousiaste vrijwilligers. 

https://www.humanitaskinderkamp.nl/
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5 Doelgroep activiteit 

Kinderen/jongeren tussen de 7 en 16 jaar en woonachtig in Zeeland, die ‘nooit’ op vakantie 

kunnen vanwege uiteenlopende redenen: 

• Kinderen uit gezinnen die onvoldoende (financiële) mogelijkheden hebben om met het 

gezin op vakantie te gaan. 

• Kinderen uit gezinnen waar één van de familieleden ziek is. 

• Kinderen met een psychosociale problematiek die moeilijk of niet mee kunnen met het 

gewone aanbod van vakanties. 

• Alleenstaande minderjarige vluchtelingen.  

• Kinderen uit gezinsvervangend tehuizen, pleegzorg en/of pleeggezin. 

• Kinderen met een lichte psychische en/of lichamelijke beperking. 

 

6 Profiel 

Humanitas verwacht van een vrijwilliger dat hij/zij: 

• De basistraining volgt die de organisatie hem/haar aanbiedt. 

• Een recente (digitale) VOG overlegt. 

• Mee doet met (tussentijdse) evaluaties op het kamp. 

• De protocollen die bij Humanitas gelden, navolgt (o.a. Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling en gedragscode vrijwilligers die met minderjarigen werken). 

 

7 Competenties 

Humanitas verwacht de volgende competenties van de uitvoerende vrijwilligers: 

7.1 Werken vanuit gelijkwaardigheid 

• De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar handelt van mens tot mens. 

• De vrijwilliger is in staat zijn eigen gedrag, overtuigingen, normen en waarden ter 

discussie te stellen. 

• De vrijwilliger houdt rekening met normen, waarden en levensovertuiging van het kind en 

andere begeleiders. 

• De vrijwilliger neemt het kind serieus en bouwt een vertrouwensrelatie op. 

• De vrijwilliger heeft tijd en aandacht voor het verhaal van het kind. 

• De vrijwilliger waarborgt de privacy van het kind. 

• De vrijwilliger is aanspreekbaar op zijn gedrag. 

• De vrijwilliger staat open voor begeleiding en advies. 

 

7.2 Werken vanuit verantwoordelijkheid 

• De vrijwilliger houdt zich aan de grenzen van het vrijwilligerswerk. 

• De vrijwilliger komt afspraken na. 

• De vrijwilliger spreekt het kind aan op het niet nakomen van afspraken. 

• De vrijwilliger deelt geen persoonlijke gegevens met kinderen, ook niet via social media. 

• De vrijwilliger brengt zichzelf niet in risicovolle situaties. 

• De vrijwilliger bespreekt alleen vertrouwelijke informatie met de andere 

begeleiders/coördinator/weekcoördinator indien noodzakelijk. 
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7.3 Werken vanuit zelfbeschikking 

• De vrijwilliger heeft inzicht in eigen motieven om begeleider te zijn van een 

vakantieweek. 

• De vrijwilliger ondersteunt het kind gericht op herstel van regie over zijn eigen leven. 

• De vrijwilliger laat het kind zoveel mogelijk eigen keuzes maken en geeft inzicht in de 

gevolgen van deze keuzes. 

 

7.4 Werken vanuit de vraag 

• De vrijwilliger kent de achtergronden van de kinderen. 

• De vrijwilliger heeft enige kennis van de sociale kaart in de regio. 

• De vrijwilliger beschikt over enige ervaring om de kinderen te kunnen begeleiden. 

• De vrijwilliger biedt ondersteuning op maat, passend bij het kind en de doelstelling van 

de vakantieweek. 

 

7.5 Werken vanuit de dialoog 

• De vrijwilliger beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk. 

• De vrijwilliger heeft geen oordeel over het kind. 

• De vrijwilliger kan omgaan met emoties. 

• De vrijwilliger luistert naar het kind. 

• De vrijwilliger stelt open vragen en vraagt zo nodig door. 

• De vrijwilliger kan feedback geven en ontvangen. 

• De vrijwilliger deelt zijn ervaringen met andere vrijwilligers. 

 

8 Taken 

Humanitas verwacht van de vrijwilligers de uitvoering van de volgende taken: 

• Inname en controle medicijnen, controle gebruik en retour na afloop kamp. 

• Beheer over het afgegeven zakgeld van kinderen. 

• ‘spelregels’ overbrengen aan de kinderen van het eigen groepje en toezien op de 

naleving. 

• Meewerken aan de samenstelling van het activiteitenprogramma. 

• Uitvoeren van activiteitenprogramma. 

• Bij toerbeurt leiden van de hele groep kinderen bij gezamenlijke activiteiten. 

• Begeleiden van corvee van de kinderen. 

• Toezicht op gebruik slaapruimten en sanitair, zo nodig opruimen. 

• Bij toerbeurt toezicht houden op het terrein. 

• Bij toerbeurt deelnemen aan douche- en slaapcorvee. 

• In teamverband zorgdragen voor een ontspannen sfeer. 

• Meewerken aan de dagelijkse evaluatie. 

 


